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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2554 

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.0018.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
15. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและ 

เลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ 2. นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
3. วาที่ร.ต.หญิงรัตติยา พาวินัย 4. นายสมเกียรติ์ แดงเจริญ 
5. รศ.สุวิทย เฑียรทอง 6. ผศ.วันทนา เนาววัน 
7. คมลักษณ ไชยยา (แทนผศ.วิวัฒน) 8. นางสาวชุติมา นิ่มนวล 
9. นายนครินทร เกิดศิริ (ศูนยอางทอง) 10. นางสาวนันทนภัส มงคลสาข (ศูนยอางทอง) 

เปดประชุม เวลา 16.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การนัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
การนัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากมีภารกิจเรงดวนที่ตอง 

ดําเนินการ เชน เรื่องตอนรับคณะกรรมการประเมินศูนยนอกที่ตั้ง เรื่องการเสนอโครงการ และ 
งบประมาณตางๆ ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองนัดประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกําหนดการที่ไดกําหนดไว 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรียนเชิญคณะกรรมการศูนยนอกที่ตั้งศูนยอางทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งนี้ไดเรียนเชิญคณะกรรมการศูนยนอกที่ตั้ง 

ศูนยอางทองทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การเขารวมประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 ไดเขารวมประชุมและรับของที่ระลึกในงานครบรอบสถาปนา 

คุรุสภา  มีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานในพิธีเปด  ในการประชุมดังกลาวไดรับแจง 
ขอมูลเรื่องบัญชีเงินเดือนบุคคลากรทางการศึกษาที่เสนอเขาไปใหมผานวุฒิสภาวาระ1, 2, 3 ครั้งเดียว  และ 
บุคคลากรทางการศึกษาจะมีบัญชีเงินเดือนใหม  ซึ่งตอจากนี้ไปจะนํากราบบังคมทูล ลงพระปรามาภิไธยและ 
พระราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งบัญชีเงินเดือนใหมจะมีผลทําใหขาราชการครูมีบัญชีเงินเดือนที่สูงข้ึนจากเดิม 
ประมาณ 8 เปอรเซ็นต ในเดือนเมษายน 2554 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554 ใหนําไปรับรองพรอมกันกับ 

ครั้งที่ 5/2554 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 
กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. การเปดรับและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ดําเนินการตามระเบียบที่มีอยู หากตองการแกไขระเบียบใหเสนอขอแกไขระเบียบ 
ตามกระบวนการ 

1.2 มอบหมายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัคร  และคัดเลือก 
นักศึกษา 

1.3 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนโดยสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนผูประสานงาน 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีสิทธิหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด โดยคณะ 
นําเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะและมอบหมายใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเปน 
หลักฐานทางดานการเบิกจายคาตอบแทน/คาดําเนินการ ตามที่ระเบียบวางไว 

2. เห็นชอบในหลักการที่จะทําบันทึกความเขาใจในความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยที่ยื่น 
ขอเสนอตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้รายละเอียดของบันทึกขอตกลงมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธยกราง 
MOU และนําเสนอในการประชุมคราวตอไป
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3. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การบริหารเงินรายไดจากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2554 โดยตรวจสอบ 
แกไขใหถูกตองครบถวนตามระเบียบที่เกี่ยวของ  และนําเขาคณะกรรมการบริหารการเงินและ 
งบประมาณตอไป 

4. เห็นชอบในหลักการการจัดสรรทุนการศึกษาแบบยกเวนคาเลาเรียนของคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2554 เพิ่มทุนเปนสาขาวิชาละ 4 ทุน มอบหมายคณะ 
ดําเนินการตามกระบวนการ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในการบริหารงบประมาณโดยไมกระทบกับงบประมาณสวน 
อื่นภายหลัง และหากคณะอื่นจะใชเงื่อนไขเดียวกันตองไมกระทบเกี่ยวกับงบประมาณอื่นเชนเดียวกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดอนุมัติโครงการสงเสริม 

การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ใหกับคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปการศึกษา 2554 ซึ่งกําหนดจํานวนใหมหาวิทยาลัยรับ 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 28 คน คือ เคมีจํานวน 5 คน  ชีววิทยาจํานวน 5 คน คณิตศาสตรจํานวน 5 คน 
คอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 13 คน กําหนดการคือวันที่ 29 มีนาคม 2554 เปนชวงการรับสมัคร 
วันที่ 2223 มีนาคม 2554 เปนการทดสอบวัดศักยภาพความเปนครูวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะดาน 
วันที่ 4 มีนาคม 2554 เปนการสอบสัมภาษณ และวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนการประกาศรายช่ือผูผาน 
การคัดเลือก  ซึ่งกําหนดการดังกลาวเปนการรับสมัครและสอบพรอมกันทั่วประเทศ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาชวงเดือนมีนาคม 2554 มีดังนี้ 

1.1  3 มีนาคม 2554 ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ตําบลสามบัณฑิต 
1.2 4 มีนาคม 2554 ประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ 2555 งานบริการวิชาการ 
1.3  7 มีนาคม 2554 รายงานความกาวหนา วช. ป 54 จํานวน 9 เรื่อง 
1.4  8 มีนาคม 2554 รายงานความกาวหนากองทุนป 54 จํานวน 19 เรื่อง
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1.5  9 มีนาคม 2554 รายงานผลงานวิจัยป 53 จํานวน 25 เรื่อง 
1.6  1415 มีนาคม 2554 อบรมนักวิจัยรุนใหมคณะละ 10 คน 
1.7  1617 มีนาคม 2554 อบรม eDLTV มีผูสมัครเขารับการอบรมจํานวน 48 คน 
1.8  18 มีนาคม 2554 การประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผูบริหาร 

งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอยุธยา สืบเนื่องจาก 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย 
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความรวมมือใหนักศึกษาไปสอนเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1 6 

โดยมีคาตอบแทนวันละ 300 บาท ใหกับนักศึกษาโดยทําการสอนเริ่มตั้งแตวันที่1425 มีนาคม 2554 
และระดับมัธยมศึกษาปที่ 13 เริ่มตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําชับเรื่องการปฏิบัติหนาที่อยูเวรและตรวจเวรสถานที่ราชการ 

เนื่องจากพบวาผูปฏิบัติหนาที่อยูเวรและคนตรวจเวรไมมาปฏิบัติหนาที่ ในชวงระหวางนี้อาจเกิด 
เหตุการณชุมนุมซึ่งอาจมีผลกระทบได จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอความรวมมือ 
แจงใหบุคลากรในแตละหนวยงานรับทราบ ใหปฏิบัติหนาที่อยูเวรและผูปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรอยาง 
เครงครัด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เจาหนาที่กองนโยบายและแผนจะประสานงานกับแตละหนวยงานเพื่ อจัด 

ประชุมสัมมนาหนวยงาน เพื่อเตรียมความพรอมโครงการปงบประมาณ 2555 
2. วันที่ 8 มีนาคม 2554 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ขออนุญาต 

ทําการถายภาพคณะกรรมการเพื่อลงโบวชัวรฉบับไทยอังกฤษ จะจัดพิมพภายในเดือนมีนาคม 2554 
จึงตองการภาพถายที่เปนปจจุบันมีรูปแบบที่เหมือนกัน เพื่อความเรียบรอย จึงขอใหนําเสื้อสูทมาเตรียม 
ใสถายภาพในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในปการศึกษาที่ 2/2553 จะมีการอนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษาเพื่อเปน 

ประโยชนแกนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 5 ป เพื่อใหทันตอ 
การสําเร็จการศึกษาและสมัครสอบเขาบรรจุในเดือนเมษายน 2554 และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 
ที่จะสมัครทุน สควค. รวมถึงคณะอื่นๆ ที่จะมีนักศึกษาจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม จึงขอใหอาจารย 
ผูสอนรีบดําเนินการสงผลการเรียนของนักศึกษาใหทันเวลา 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงผลการเห็นชอบหลักสูตรหมวดศึกษา 
ทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแตละหลักสูตรไดรับทราบและกองบริการการศึกษาจะดําเนินการ 
จัดทําซีดีแจกไปที่ตัวหลักสูตรหากนําข้ึนเว็บไซตจะตองเขารหัสผานเพราะเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

สืบเนื่องจากการประเมิน ก.พ.ร. , ส.ม.ศ. เรื่องผลงานวิจัยในช้ันเรียนและงานเชิงสรางสรรค 
ไมเปนไปตามเกณฑ ซึ่งฝายบริหารเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนในเรื่องดังกลาว  จึงตองการให 
คณาจารยผลิตงานเชิงสรางสรรค  จึงจัดโครงการอบรมการพัฒนาการเขียนบทความเชิงสรางสรรคเพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอน โดยสนับสนุนทุนใหคนละ 2,000 บาท 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดให 

วันที่ 68 พฤษภาคม 2554 เปนวันฝกซอม และรับจริงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 กองพัฒนา 
นักศึกษาไดสงรายช่ือคณะกรรมการเพื่อใหประธานกรรมการแตละฝายทําการตรวจสอบรายช่ือ 
ใหถูกตองอีกครั้งหนึ่งและจัดสงภายในวันที่ 4 มีนาคม 2554 เพื่อใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการใน 
สวนที่เกี่ยวของตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (รปบ.) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามบันทึกขอความที่ ศธ.0550.3.1/0221 ไดอนุมัติและอนุญาตให คณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน ดําเนินโครงการจัดการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต สาขาการปกครองทองถ่ินประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1296/2548 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรฯ คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1044/2549 เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 269 เรื่องการจัดสรรคาลงทะเบียนนักศึกษาฯ หนังสือเลขที่มท.0807.3/ 
ว2494 เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลางฯ  และมท.0807.3/ว100 เรื่องรายช่ือ 
ขาราชการกรมสงเสริมฯ นั้น 

ขอกฎหมาย 
ตามมาตรา 27 ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ 

มหาวิทยาลัย และมาตรา 31 ใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง 
กับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบงบประมาณหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (รปบ.) 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบงบประมาณหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (รปบ.) 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ (ระบบยืนยันตัวบุคคล) 
งบประมาณแผนดิน ป 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมัติจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ 

รายการ  ระบบยืนยันตัวบุคคลและระบบเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรเพื่อรองรับ พ.ร.บ. 
จํานวน 1 ระบบ ราคา 2,400,000 บาท จากงบประมาณแผนดินประจําป 2554 นั้น 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนใหทราบถึงเหตุผลความจําเปนในการ 
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดทําระบบคอมพิวเตอรเปนงานสั่งทําเฉพาะ ซึ่งตองกําหนดคุณลักษณะและ 
ขอกําหนดขอบเขตของงานเปนการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากระบบยืนยันตัวบุคคลและระบบเก็บขอมูล 
การจราจรทางคอมพิวเตอร เปนงานที่มีความสําคัญและราคาสูง  เพื่อใหไดผูรับจางที่มีความรู 
ความสามารถในการทํางานและมีความเช่ือมั่นในผลสําเร็จของงาน ตามเวลาที่กําหนด  โดยพิจารณาจาก 
ผลงานที่ผานมา จึงขอเลือกใชวิธีกรณีพิเศษในการจัดจางครั้งนี้ 

2. สํานักวิทยบริการฯ ไดพิจารณาเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของผลงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลจราจรเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษา โดยเปนระบบเดียวกันกับที่สํานักวิทยบริการฯ มีความตองการตามแผนงานในปนี้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ยั งไดพัฒนาระบบบริหารจัดการปญหาเวบไซตฟชช่ิงสําหรับ 
สถาบันการศึกษา  ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ยังดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลาย 
โครงการ 

3. สํานักวิทยบริการฯ  จึงนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาเลือก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูรับจาง 

ขอกฎหมาย 
1. ขอตามระเบียบมาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดี 

มีหนาที่ควบคุมดูแลการพัสดุ ใหเปนไปตามกฎหมาย   กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทาง 
ราชการของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 26 
การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ (1) เปนผูผลิตพัสดุหรือ 
ทํางานจางนั้นเอง
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขออนุมัติจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ (ระบบยืนยันตัวบุคคล) งบประมาณแผนดิน ป 2554 

มติท่ีประชุม 
อนุมัติจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ (ระบบยืนยันตัวบุคคล) งบประมาณแผนดิน ป 2554 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การเสนอชื่อกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี) 
เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดรับการประสานงานจาก ศ.ดร.นิพนธ   ศุขปรีดี  ซึ่ งเปนอุปนายกของสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือในการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนสมาชิกวุฒิสภา 
และมีมุมมองวาหากไดรับการสรรหาเขาเปนสมาชิกวุฒิสภาดานการศึกษา ซึ่งจะทําประโยชนใหกับ 
มหาวิทยาลัยได เชน กรณีพิจารณางบประมาณซึ่งอาจมีสวนชวยทําใหมหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณา 
ซึ่งไดรับเรื่องและดําเนินการจัดทําเอกสารเรียบรอยแลว จึงขอนําเรียนเพื่อขอคําปรึกษาจากคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอเสนอช่ือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี) เขารับการสรรหาเปนสมาชิก 

วุฒิสภา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการเสนอช่ือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี) เขารับการสรรหา 

เปนสมาชิกวุฒิสภา 

ระเบียบวาระที่ 5.4 การ Peer Visit ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ เห็นชอบการจัดการศึกษานอก 

ที่ตั้งใน 3 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยตั้งแตป 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาพัฒนาชุมชนตั้งแตป 2550 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการตั้งแตป 2550 
ซึ่งข้ันตอนกระบวนการในระหวางปที่เริ่มจัดศูนยอุดมศึกษาอางทองตั้งแตป 25482550 ไดมีประกาศ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้งป 2552 มีหลักเกณฑ 7 ขอที่ถือปฏิบัติซึ่ง สกอ.รับทราบแลวนั้น 
โดยจะทําการ Peer Visit มีวัตถุประสงคคือ 

1. ติดตาม ตรวจสอบสภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
2. นําขอมูลประกอบการรับทราบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและเผยแพรขอมูล 

ตอสาธารณะ
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3. ลดความเสี่ยงของผูเรียนในการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพซึ่งมีผลกระทบเชิงลบตอ 
สังคมโดยใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาปรับปรุง ยุบ เลิก การจัดการเรียนการสอนศูนยนอกที่ตั้งที่มีอยู 
หรือยุบ เลิก หรือคงจํานวนศูนยไวเทาที่จําเปน 

การเตรียมการดังกลาวไดมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมไปแลวจํานวน 1 ครั้งตามที่ 
ไดแจงใหรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2554 

องคประกอบของการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ไมไดเกี่ยวของเฉพาะคณะกรรมการบริหาร 
เพียงอยางเดียว  ในสวนของงานวิจัยจะตองเกี่ยวของดวยจึงไดมีการจัดการประชุมรวมกัน 

วัตถุประสงคของการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารทุกคนได รับทราบและรวมแสดง 
ความคิดเห็น รวมทั้งไปรวมตอนรับและรวมตอบคําถามการประเมินที่ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

อธิการบดี แนะนําเจาหนาที่ศูนยอุดมศึกษาอางทองคือนายนครินทร  เกิดศิริ ปฏิบัติงาน 
ทุกวันทําการ และนางสาวนันทนภัส  มงคลสาข ปฏิบัติงานวันเสารอาทิตย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
การ Peer Visit ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายใหดําเนินการในการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย 

อุดมศึกษาอางทอง (Peer Visit) มีดังตอไปนี้ 
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและผูปฏิบัติงานในวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2554 

และไดแจงรายช่ือไปที่ สกอ. แลว สกอ. ไดแจงกลับมาวาคณะกรรมการ Peer Visit มีจํานวน 8 คน 
2. มีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบในการใหขอมูลตามประเด็นที่ 17 
3. มีการเตรียมการนําเสนอขอมูลดังนี้ 

3.1 Power Point นําเสนอขอมูลพื้นฐานแนะนําศูนยอุดมศึกษาอางทอง 
3.2 จัดแฟมเอกสารแตละประเด็น  และรวบรวมเอกสารใหครบถวน/ตรงตาม 

ประเด็นคําถาม 
3.3 สาขาวิชามีการเตรียมหลักฐาน เตรียมคําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินการ 

หลักสูตรตามประเด็นคําถาม (ใชขอมูลชุดเดียวกันกับที่จัดแฟมเอกสาร และอาจมีเพิ่มเติมขอมูลตามที่ 
สาขาดําเนินการ) 

3.4 สาขาวิชามีการเตรียมอาจารยประจําสูตรมาใหขอมูล 
4. กองกลางไดเตรียมการจัดสถานที่ประชุม จัดอาหารและรถรับสง ไปที่ศูนย 

อุดมศึกษาอางทอง
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ระเบียบวาระที่ 5.5 เสนอโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอนภาษาจีน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยขณะนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอัตราอาจารยประจําตามสัญญา 

วาง 1 ตําแหนง  ในสาขาวิชาภาษาจีน  ซึ่งคณะฯจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกมาเปนเวลา 17 เดือน 
ปรากฏวาไมมีผูมาสมัคร  อาจเนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้จํานวนนอยประกอบกับอัตรา 
คาตอบแทนอาจไมเหมาะสม  แตถาจัดจางในอัตราเดียวกับชาวตางชาติของสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
ภาษาญี่ปุนคงสามารถดําเนินการไดสะดวกข้ึน  คณะฯ จึงหารือในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 
กรณีขอจัดจางอาจารยชาวตางชาติที่เปนชาวจีนมาปฏิบัติงานสอนภายในคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร  ซึ่งที่ประชุมมีมติใหคณะฯ จัดทําโครงการในการจางอาจารยชาวจีนมาสอนภาษาจีน 
โดยเสนองบประมาณและรายละเอียดตางๆ ตอมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอเสนอโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอนภาษาจีน 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอนภาษาจีนโดยจางชาวจีนวุฒิการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 19,970บาท และมอบหมายกองนโยบายและแผนตั้งในงบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ 2556 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะหะหมัด ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูจัดทํารายงานการประชุม




